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 چكيده
خـوزه    پردازد كه آيا دانشگاه امريكايي بـيروت، دانـشگاه سـن      مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي

بيروت و دانشگاه امريكايي قاهره، از قدرت نرم در فصل مشترك بين جوامعي بـا خاسـتگاه غربـي و          
كنند يا خير؟ آيا صحنه گردانان مختلف عمومي و خصوصي، از        اي ميزبان استفاده مي جوامع خاورميانه

كنند؟ مشخصه چنين قدرت نرمي       ها براي اهداف مرتبط با قدرت نرم استفاده كرده يا مي    اين دانشگاه
گذارند؟ اين سؤاالت از طريق مقايسه بين سه دانشگاه     چيست و عوامل بافتي چگونه روي آن تاثير مي

اي ساختمند و دقيق با الگو قرار دادن اين سه دانـشگاه بـه            اند؛ مقايسه مذكور مورد مداقه قرار گرفته
اي كه حامل     بين جوامع با خاستگاه غربي و جوامع ميزبان خاورميانه » هاي اطالعات و منابع پل«عنوان 

هـايي بـا      اين راستا مقايسه ميـان دانـشگاه       در.  اطالعات، منافع، افراد و ذخاير بين دو جامعه هستند
ها در جامعه مبدا و تعامل بـا جوامـع            خاستگاه امريكايي و فرانسوي در لبنان، امكان مقايسه سياست  

هاي امريكايي در بيروت و قاهره، امكان مقايـسه        همچنين مقايسه دانشگاه.  سازند  ميزبان را فراهم مي
اين تحقيق بـر  .  سازد هاي مختلف امريكايي و تعامل آنها با جوامع گوناگون ميزبان را فراهم مي دانشگاه

هايي در مصر، لبنان و اياالت متحده امريكا و همين طور اطالعات دسـت اول و دسـت        اساس مصاحبه
 .دوم درباره اين سه دانشگاه انجام گرفته است

 قدرت نرم، دانشگاه، خاورميانه، اياالت متحده آمريكا، فرانسه: هاي كليدي واژه
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  * Rasmus Gjedsso Bertelsen, Dubai Initiative Research Fellow at the Harvard Kennedy 

School of Government, presented "Contextual Factors and the Soft Power of American- and 
French-Origin Universities in the Middle East," at a DSG Research Seminar on March 12, 
2009.  
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 مقدمه
خـوزه بـيروت و       هاي تحقيق حاضر، دانشگاه امريكـايي بـيروت، دانـشگاه سـن           بر اساس يافته

گذاري و پشتيباني از هر دو جامعه ميزبـان           دانشگاه امريكايي قاهره، از طريق جذب عالقه، سرمايه
گردانـان    صـحنه .  كننـد   اي كه خاستگاه غربي دارد، از قدرت نرم استفاده مي        اي و جامعه خاورميانه

هـا بـراي      وجـوي اسـتفاده از ايـن دانـشگاه          عمومي و خصوصي، در طول ايـن مـدت، در جـست        
 .اند رو شده اي نيز روبه اند اما به داليل بافتي، با پيامدهاي ناخواسته برداري از قدرت نرم بوده بهره

ها بـه جـذب عالقـه، تحـسين،           شود كه دانشگاه قدرت نرم در جامعه ميزبان از آنجا آشكار مي
هاي آنها، كارمندان، كادر آموزشي دانـشگاه، تجـار،           آموزان و خانواده    اعتماد و منابع از طريق دانش

 -و ديگـران  -ها، اطالعات زيادي در اختيار دانـشجويان          دانشگاه.  پردازند  ها و غيره مي   دولت، رسانه
هـاي تاثيرگـذار در       التحصيالن معموال به پست     فارغ  1 .دهند  در مقاطع حساس زندگي آنها قرار مي

اي و فرهنگي ارتقا يافته و بر سياست،       هاي دولتي، سياسي، تجاري، آموزشي، تحقيقي، رسانه حوزه
 .گذارند طور كلي بر جامعه خود تاثير بسزايي مي آموزان و به ها، دانش گذاري سرمايه

. كنـد   ها را در جوامع مبدا خاطرنشان مي      اين دانشگاه» معكوس«اين الگو، از طرفي، قدرت نرم 
ها با موفقيت تمام، اطالعات بسياري دربـاره جوامـع      دهد كه چگونه دانشگاه تحقيق حاضر نشان مي

گردانان ثروتمنـد را در آشـفته         ميزبان را به جوامع مبدا منتقل ساخته و در آنجا توجه و پول صحنه  
ها و    گرداناني نظير هيات امناء، دانشگاه      نمايند؛ صحنه   ها، به شدت به خود جذب مي  بازار جلب توجه

هاي خيريه خصوصي نظـير بنيـاد فـورد يـا بنيـاد راكفلـر،                 كادر آموزشي و دانشجويانشان، سازمان
اين تاثير بسيار بارزتر از هدف صريح قدرت نرم براي تاثيرگذاري روي جامعه         .  ها و تجار بزرگ دولت

 2 .اند ها به دنبال آن بوده ميزبان است؛ هدفي كه ميسيونرها در پس پرده تاسيس اين دانشگاه
گردانـان، عوامـل بـافتي روي نتـايج عملـي قـدرت نـرم                 در مقايسه با اهداف قدرت نرم صحنه  

ازدحام بيش از حد دانشجو و سطح پايين آمـوزش و تحقيـق در            .  گذارند ها تاثير زيادي مي دانشگاه
. برد  هاي خارجي و خصوصي را هرچه بيشتر باال مي   هاي بومي خاورميانه، اعتبار اين دانشگاه دانشگاه

واسطه عدم    به دين خود به  ]  جامعه ميزبان[هرچند امروزه اهداف اوليه ميسيونرها در رابطه با دعوت 
پذيرش اسالم و حتي شعائر مسيحي بومي منتفي شده است، امـا هنـوز هـم شـرط حيـات ايـن                     
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رد سياسـت خارجـي     .  ها، ارتباط سياسي مستقيم بين امريكا يا فرانسه با خاورميانـه اسـت           دانشگاه
هاي امريكايي مغايرتـي      امريكا و حمايت از اسراييل توسط دول ميزبان، با محبوبيت و اعتبار دانشگاه

 . كشاند تر كرده و به بوته آزمايشي جدي مي تام دارد كه جذابيت آنها را هرچه برجسته

 هاي خصوصي خارجي قدرت نرم و دانشگاه
وقتي كـساني از طريـق جـذب يـا پـذيرش            «:  كند جوزف ناي قدرت نرم را چنين تعريف مي

كند كه بدون خطرات يا تغييرات،        قدرت نرم زماني عمل مي  .  كنند عضويت، رفتار الزم را اتخاذ مي
هاي قدرت نـرم بـا حـضور ديگـران و از طريـق جـذب بـه                     بنيان.  موفق به ترغيب ديگران شويم    

شوند و غـيره    هايي كه قانوني شمرده مي ها، مؤسسات سياسي و سياست شخصيت، فرهنگ، ارزش
اين موضوع مخصوصا درباره قـدرت نـرم     4 .قدرت همواره بستگي به شرايط دارد 3 ».گيرد شكل مي
چگونگـي    5 .خاطر اينكه به اقبال مترجمـان شـفاهي و مخاطبـان بـستگي دارد                كند؛ به   صدق مي 

ايـن    7 و جانيس بيـالي مـاترن      6 كه استيون الكس كاركرد اين نوع جذابيت، قابل تامل است، چنان
 شود يا با زور؟ كنند كه جذابيت از طريق تقلب حاصل مي سؤال را به درستي مطرح مي

. كند  گردانان غير دولتي، يعني سه دانشگاه مذكور را بررسي مي        مقاله حاضر، قدرت نرم صحنه
كنند و حـتي ممكـن       بهره برداري مي  -و سخت -گردانان دولتي و غير دولتي از قدرت نرم  صحنه

هـا بـستگي      ها و سـرگرمي     ها، رسانه   هاي خصوصي، دانشگاه    است قدرت نرم يك كشور به شركت   
اين واقعيـت كـه جامعـه مـدني،         «بايد به خاطر داشت كه .  ها باشد داشته و خارج از كنترل دولت

قدرت نرم سه دانشگاه مورد مطالعـه،        8 .»كند خاستگاه قدرت نرم است، موجوديت آن را نفي نمي
هـا    اغلـب بحـث   .  از دولت اياالت متحده يا فرانسه جداست، هرچند كه اغلب تعامالتي بـا آن دارد         

ها متمركز بوده است، بنـابراين زمـان آن           روي ديپلماسي دولتي و در نتيجه روي قدرت نرم دولت
 .گردانان غير دولتي مورد مطالعه قرار بگيرد فرا رسيده است كه قدرت نرم صحنه

بخشي براي بررسـي قـدرت نـرم در اختيـار             هاي خصوصي خارجي، امكانات نويد   اين دانشگاه
كنـد كـه در       جان واتربري، رييس دانشگاه امريكايي بيروت، خاطرنشان مي   . دهند محققان قرار مي
و در   -ها، تحصيالت عالي امريكايي نسبت به ديگر نهادهاي امريكايي، جـذابيت    اي ميان خاورميانه
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قـرار گرفتـه،    » آمـوزش «معـادل   » امريكـايي «كلمه  «:  و رواج بيشتري دارد     - نتيجه قدرت نرم  
 9 .است» ساعت«معادل » سوئيس«طور كه كلمه  همان

بيـني شـده داشـته باشـد، پيامـدهاي            جاي اينكه نتايج مـستقيم و پيـش     معموال قدرت نرم به
التحصيالن دانشگاه امريكايي    شايد فارغ«به عقيده واتربري،  10 .ناخواسته دارد  - گاهي -تر و  گسترده

هاي اياالت متحده متنفر باشند و رهبران اياالت متحده را به باد انتقاد بگيرند، امـا     بيروت از سياست
هـاي تجـاري بـه        هاي بنيادين آن را در اداره حكومت، توافقات قانوني و سازمان خواهند موفقيت مي

اند و در جوامع ميزبان       هاي مورد مطالعه، متكي به قدرت نرم بوده    دانشگاه .»كشور خود وارد نمايند
نظامي يا اقتصادي كمي   » سخت«تحت تسلط عثماني وكشورهاي مستقل لبناني و مصري، قدرت 

خوزه در لبنـانِ تحـت      در اين ميان دانشگاه سن 11 .اند داشته - اند اگر بتوان گفت كه قدرتي داشته -
 .اند قيموميت فرانسه و دانشگاه امريكايي قاهره در مصرِ تحت سلطه بريتانيا، استثنا بوده

 دانشگاه امريكايي بيروت
دانشگاه امريكايي بيروت به لحاظ تاريخي، موردي غني بـراي بررسـي قـدرت نـرم دانـشگاه               

. اي اسـت    خصوصي خارجي، هم در جامعه امريكـايي مبـدا و هـم در جامعـه ميزبـان خاورميانـه             
شـود؛    دانشگاه غالبا به عنوان دانشگاهي پيشرو در تحقيقـات در خاورميانـه نـام بـرده مـي                  اين از
محل آن  .  دهد  كه همين عنوان، ميزان جذابيت يا قدرت نرم آن را نشان مي       » خاورميانه هاروارد«

گرا و نسبتا ليبرال كه داراي دولت ضعيفي است، موجب برجسته شـدن          در جامعه كوچك، كثرت
اين فصل، داستان قدرت نـرم دانـشگاه امريكـايي بـيروت را در              .  آن از لحاظ آكادميك شده است  

 .كند اي بازگو مي فصل مشترك بين جامعه امريكايي و خاورميانه

 عدم پذيرش تغيير دين، استقبال از مزاياي اكادميك: قدرت نرم. 1 
. هاي قـدرت نـرم بـود       داراي بسياري از جنبه 1866 در سال )  1 (تاسيس كالج پروتستان سوري

 . بوده است Syrian Protestant College ، كالج پروتستاني سوريه AUBنام اوليه دانشگاه .1 
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با ديگر ميسيونرهاي پروتـستان امريكـايي در شـرق، درصـدد             ، دكتر دانيل بليس   1862 سال   در
اهـداف آنهـا جـذب و دعـوت         .  اي پزشكي تاسـيس نماينـد       برآمدند تا كالجي امريكايي با مدرسه    

 12 .ساكنان بومي به آيين پروتستان از طريق آموزش و تربيت رهبراني براي جامعه بود
در اين زمان شركت در مراسم عبادي، كالس كتاب مقدس و دعاها براي تمـامي دانـشجويان       

نـرم كـالج در جامعـه ميزبـان         )  قـدرت (جذابيت  .  اكثر دانشجويان نيز مسيحي بودند   .  اجباري بود
هـاي دانـشگاه بـراي دعـوت          واسطه ويژگي پروتستاني بـودن دانـشگاه محـدود بـود و تـالش                به

دانشجويان به تغيير دين، موفقيت چنداني به همراه نداشت؛ چرا كـه هـم شـعائر اسـالمي و هـم           
در عوض، همت دانشگاه صرف تغيير شخصيت دانـشجويان و       .  كردند مسيحي تغيير دين را رد مي

طـور    همين امر گرايش به پروتستان ليـبرال امريكـايي و هميـن         .  كردن آنان شد» مدرن و ملي«
بـرخالف دانـشگاه سـن خـوزه بـيروت، مؤسـسان كالـج              .  داد گرايش به جهاني شدن را نشان مي

و آنهـا را بـه ايـاالت         خواستند دانشجويانشان را از هويت ملي خـالي كننـد        پروتستان سوري نمي
متحده انتقال دهند و يا اساسا آنها را انگلوساكسون كنند؛ و حتي دانشگاه كالج پروتستان سـوري             

  13 .رساند گرايي عربي ياري مي التحصيالنش به ملي از طريق فارغ 1800 در اواخر سده 
هاي صرف پروتستاني به سـمت        به آرامي از ويژگي     1900 الج پروتستان سوري در اوايل سده 

سكوالريسم رايج و متداول غرب پيش رفت كه اين امر جذابيت آن را براي اكثريـت مـسلمان در            
، موجب آزادي مـذهبي شـد و     1908 هاي جوان در سال  انقالب ترك.  بخشيد خاورميانه بهبود مي

هـاي    دانشجويان غير مسيحي كالج پروتستان سوري از آن پس، بيهوده به مراسم عبادي و كالس     
عنـوان    اعتراض آنان، هم جذابيت كالج پروتـستان سـوري را بـه           .  كردند  كتاب مقدس اعتراض مي

هاي پيش از موعد بـراي دعـوت بـه كيـش              اي آموزشي نشان داد و هم مخالفت با تالش    مؤسسه
طي جنگ جهاني اول، كالج با وفاداري تمام با مقامات عثماني همكاري كـرده و بـا              .  پروتستاني را
هاي پزشكي، حسن نيت خود را براي ادامه فعاليت دانشگاه حفظ كـرد، امـا مقامـات          تامين كمك

شـد كـالج بـراي دانـشجويان          عثماني به اعمال مذهبي اجباري خاتمه دادند كه اين امر باعث مي      
توانستند از مواهب آموزشـي      تر جلوه كند؛ زيرا بدون نياز به تغيير ظاهري دين، مي مسلمان جذاب

) كالج پروتستان سـوري   (سازي تدريجي، بعدها در       اين سكوالر.  مندگردند و اجتماعي دانشگاه بهره
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دانشگاه امريكايي بيروت و سپس دانشگاه سن خوزه بـيروت، بـه بدنـه دانـشجويي دانـشگاه كـه                 
  14 .لحاظ مذهبي و ملي متنوع بود، ياري رساند به

اقتـصادي و   -دو جنگ جهاني، پتانسيل قدرت نرم سه دانشگاه را از طريق تغييرات اجتمـاعي         
ها و نيز ايجـاد واحـدهاي سياسـي جديـد             سياسي در خاورميانه با نفوذ بسيار پول، فناوري و ايده   

هاي عربي جديد و مقامات صاحب قيموميت بريتانيا، بعد از جنـگ جهـاني اول و         دولت. تغيير داد
التحـصيالن و كـادر آموزشـي ايـن           نيز لبنان و سوريه بعد از جنگ جهاني دوم، بـه دنبـال فـارغ              

ها به عنوان معلمان مدرسه و كارمندان دولتي بودند و درست در همين بحبوحه بـود كـه          دانشگاه
هاي عربي تازه شكل گرفته، ارسال دانشجويان بورسيه به دانـشگاه امريكـايي بـيروت بـراي              دولت

اما در لبنان مـستقل بعـد از جنـگ         15 .آموزش و تدريس به عنوان كارمندان دولتي را آغاز نمودند
هـاي    ايـن دانـشگاه، طبـق سياسـت       .  جهاني دوم، قدرت نرم دانشگاه امريكايي بيروت محدود شد  

دولتي، براي موجوديت مستمر و به عنوان يك دانشگاه خصوصي خـارجي، مجبـور بـود اعـتراض        
هـاي شـديد سياسـي        ايـن دوره، شـاهد فعاليـت      .  دانشجويان را محدود كرده يا با آن مدارا نمايد       
توسـط    1950 بدنه دانشجويي آن در حـدود سـال      .  دانشجويان از طريق تظاهرات و اعتصابات بود

هـاي اعـراب و اسـراييل،         به دليل كشمكش    1967 گرايي عربي تهييج شده بود و بعد از سال     ملي
هاي دست و دلبازانـه دولـت         شدت با سياست خارجي اياالت متحده مخالفت كرده و به حمايت به

اياالت متحده از دانشگاه امريكايي بيروت ظنين بودند، امـا هنـوز هـم در نظـر داشـتند در ايـن                       
دانستند، بـه   آور آزادي مي خاطر اين امر كه امريكا را پيام دانشگاه امريكايي تحصيل كنند و صرفا به

آمـوز    ، دانشگاه امريكايي بيروت تعداد قابل توجهـي دانـش        1950 در دهه .  گذاشتند آن احترام مي
در مقابـل، مـصر     .  بورسيه از بحرين، عراق، اردن، كويت، لبنان و عربـستان سـعودي جـذب كـرد           

، دانشگاه عربي را در بيروت تاسيس كرد و به دانشگاه اسكندريه پيوست تـا     1960 ناصري در سال 
  16 .هاي امريكايي و فرانسوي رقابت كند با دانشگاه

نـشان    1970 و    1960 هـاي     اي دانشگاه امريكايي بيروت در دهـه        محبوبيت و پذيرش منطقه
امريكايي با رونمايي عربـي، بـه         -اي عربي   اي به عنوان مؤسسه     دهد كه دانشگاه به طور فزاينده مي

ايـن دانـشگاه را     .  شـد   اش، شناخته مي    دليل بدنه غالبا عرب دانشجويي، كارمندي و كادر آموزشي  
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. دانـستند   گرايانه مـي    مانده تمايالت عرب    شمردند و آن را ته بيشتر از دانشگاه ملي لبنان، عربي مي
جذابيت آن براي دانشجويان، كادر آموزشي و حاميان و نيز بعدها طي جنگ داخلـي، حمايـت از              

آل از    اي ايـده    آن، بر اين اساس بود كه در عين احترام به هويت، سياست و فرهنگ عربـي، نمونـه      
شمردند، بلكه    گاه دانشگاه را يك مزاحم امريكايي غارتگر نمي   هيچ.  يك دانشگاه بزرگ و ليبرال بود

تـوان گفـت بـه وجـود دانـشگاه            عربي دانسته و حتي مـي     -هاي امريكايي   تلفيقي دلخواه از ارزش  
، نوعي آگاهي و قـدرداني از تـشريك         1970 تا  1930 كردند و از دهه  امريكايي بيروت مباهات مي

 .مساعي عظيم آن با ساختار دولتي عربي در اذهان عموم مردم وجود داشت
جنگ داخلي لبنان، دانشگاه امريكايي بيروت را در معرض فشارهاي امنيتي، مـالي و سياسـي      
شديدي قرار داد كه ميزان حمايت از آن را هم در خاورميانه و هم اياالت متحده به خوبـي نـشان        

امـا دانـشگاه    .  هاي شديد و صريح با اين مؤسسه را روشـن نمـود          داد و همين طور ميزان مخالفت
امريكايي بيروت از اين مهلكه جان سالم به در برد؛ زيرا طرفين جنگ به ارزش اين دانشگاه بـراي           

طور عمـدي مـورد حملـه       گاه به هيچ 1982 كادر آموزشي قبل از سال .  جامعه لبنان معترف بودند
گـرا، فلـسطيني و       قرار نگرفت و حمايت از دانشگاه در بيروت غربي توسط نيروهاي مسلمان چـپ   

اي از    دهنــده پــذيرش ارزش دانــشگاه و احتمــاال نــشانه        بعــدها توســط نيروهــاي دروزي، نــشان    
 17 .نيت عمومي نسبت به اياالت متحده امريكا و ميداني براي بيان آرزوهاي فلسطيني بود حسن

اي بيمارسـتان،      در همين دوران، كاهش درامد از طريـق شـهريه همـراه بـا مـصارف هزينـه                  
دانشگاه امريكايي بيروت را با كسر بودجـه مواجـه سـاخت كـه تـداوم موجوديـت آن را تهديـد                       

نمود، اما حاميان مالي لبناني و عرب، بر خالف دشمني با اياالت متحده، قدرت نرم دانـشگاه را       مي
دادند؛ دولت لبنان در حالي كه ساير نهادهـاي لبنـاني در حـال تـالش در ايـن بحـران                 نشان مي

ها را تاميـن      هاي لبناني وام    بانك.  ميليون دالر به دانشگاه وام پرداخت نمود 8 گير بودند، مبلغ  همه
ميليـون دالر    4 ، 1978 كردند و افراد حقيقي و كشورهاي توليدكننده نفت در دنياي عرب تا سال 

  18 .ديگر نيز به آن كمك كردند
گيري ديويد داج، رييس موقت دانشگاه، كادر آموزشـي امريكـايي و             با گروگان 1982 در سال 

، رياسـت   1984 در ژانويـه    .  گيري قرار گرفتنـد     بريتانيايي و همچنين لبناني، هدف ترور و گروگان  
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هيچ امريكـايي يـا     «، احتماال با هدف اين تهديد از جانب جهاد اسالمي كه         »مالكوم كر«دانشگاه 
، ترور شد و قدرت نرم هر دو دانشگاه امريكايي بيروت      »فرانسوي روي اين خاك باقي نخواهد ماند

اهللا، محمـد حـسين      اما در همان زمان، رهبر معنوي حزب.  و سن خوزه بيروت به شدت تنزل كرد
اهللا، يكي از فرزندان خود را به دانشگاه امريكايي بيروت فرستاد، در حالي كـه پيـشتر ايـاالت         فضل

هـاي    مـدت كوتـاهي بعـد از پايـان جنـگ          . تقبيح نموده بود» شيطان بزرگ«متحده را با عنوان 
اي ويرانگر و سمبليك      با انفجار كالج هال در محوطه اصلي دانشگاه، حمله  1991 داخلي، در نوامبر 

  19 .به دانشگاه امريكايي بيروت به وقوع پيوست
رفيـق  «تـرور   .  اسـت %  80 در حال حاضر جمعيت دانشجويان لبناني در اين دانشگاه بيشتر از   

اي،   هـاي سياسـي منطقـه       و بحران 2006 حزب اهللا در   -، جنگ اسراييل2005 در سال » حريري
بهبود وضعيت اكادميك دانشگاه امريكايي بيروت را با تهديد مواجـه كـرده و دانـشجويان و كـادر          

از طرفي، امروزه دانشگاه امريكايي بـيروت دانـشجوياني را كـه          .  دهد آموزشي خارجي را فراري مي
عنـوان    كنـد كـه نـشانگر قـدرت نـرم ممتـاز آن بـه                الهي دارند، جذب مي     نسب اسالمي يا حزب   

ها و تفكرات دولت اياالت متحده و سياسـت خـارجي آن اسـت؛                 اي غير مستقيم از ارزش نماينده
. هرچند ممكن است طرفداران سبك زندگي ليبرال در دانشگاه با اين افراد بـه مخالفـت برخيزنـد     
رو   در آينده ممكن است اين دانشگاه به دليل رونق تحصيالت عالي در خليج فارس با رقبايي روبـه     

سـازند؛ امـا دانـشگاه        اي دانشگاه امريكايي بـيروت را هرچـه محـدودتر مـي         شود كه دامنه منطقه
انديش براي جامعه لبنان اسـت و ايـن،          اي مستحكم، مثبت و آزاد      امريكايي بيروت داراي پيشينه

 20 .بديل اوست سالح بي

 صدايي معتبر و برجسته براي لبنان »:معكوس«قدرت نرم . 2 
هاي خصوصـي     دانشگاه» معكوس«، قدرت نرم  1866 تاسيس كالج پروتستان سوري در سال 

خارجي را كه بر پايه اهداف ميسيونري پروتستان استوار بود، به تصوير كشيد؛ هرچند در رسـيدن      
اما حتي قبل از تاسيس كالج پروتستان سوري، ايـن دانـشگاه در              .  به اين اهداف ناموفق عمل كرد

هاي مـالي هنگفـت در ايـاالت متحـده و بريتانيـا بـه دليـل                   آوري كمك   باال بردن آگاهي و جمع
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 .هاي اين دانشگاه در جامعه ميزبان شرق مديترانه، موفق بوده است فعاليت
هيات امنائي در نيويورك شكل گرفت كه با داشتن اعضاي برجسته و ثروتمند، در طول تاريخ      

طـي   ، بليس 1864 و    1862 هاي    بين سال.  آوري و اهدا كرده است هاي مالي هنگفتي جمع كمك
 4000 عـالوه،     بـه .  دسـت آورد   هزار دالر به 100 جلسه برگزار نمود و  279 سفر  به اياالت متحده، 
نيز تلفن كرد اما     به ابراهام لينكلن، رييس جمهور وقت،  بليس. آوري نمود پوند در بريتانيا نيز جمع

هاي بعـد از ايـن تـاريخ،          در اين زمان و حتي سال .  تنها چيزي كه از وي نصيبش شد، تشويق بود
در مقايسه با سياست فرانسه در قبـال دانـشگاه        -اي از سياست قدرت نرم دولتي امريكا هيچ نشانه

در جهت تعقيب قدرت نرم امريكايي در خاورميانه از طريق ايـن كـالج وجـود                 -سن خوزه بيروت
، هيـات امنـاء بودجـه اختصاصـي امريكـايي بـراي خريـد و               1880 و  1870 هاي  در دهه.  نداشت

 21 .سازي دانشگاه را فراهم كرد ساختمان
طي جنگ جهاني اول، كالج پروتستان سوري مجوز فعاليـت گرفـت؛ چـرا كـه امريكـا عليـه                

) 1 (كالج روبـرت  » معكوس«امپراتوري عثماني اعالن جنگ نداده بود و همين موجبات قدرت نرم         

، هاوارد بليس، رييس دانشگاه، به كنفرانس صـلح         1919 در ژانويه   .  در استانبول را فراهم كرده بود
در اين كنفرانس او اصـرار     .  پاريس فراخوانده شد تا درباره شرق خاورميانه مورد مشورت قرار بگيرد

سـازي در     سازي و آگاه    هاي اوليه شبكه يكي از نمونه.  پرسي در لبنان و سوريه كرد به برگزاري همه
. هاي خاور نزديك در نيويورك بعد از جنگ جهاني اول بـود       گذاري انجمن كالج جامعه مبدا، بنيان

انجمن، نماينده دانشگاه امريكايي بيروت، كالج روبـرت، كـالج امريكـايي دخـتران در اسـتانبول و             
هـاي مالـي      بعدها نيز سخنگوي ساير مؤسسات آموزشي امريكايي در شرق مديترانه بود و حمايت     

  22 .ها دريافت هنگفتي براي اين كالج
ها و جذب منابـع       هاي بين دو جنگ جهاني، دانشگاه امريكايي بيروت به تجهيز شبكه    در سال

مالي و جلب توجهات در اياالت متحده براي موضوعات مربوط به شـرق مديترانـه ادامـه داد كـه                 
هـاي اهدايـي      فضاي دانشگاه دو برابر شد و كمك   .  گذاشت را به نمايش مي» معكوس«قدرت نرم 

 .در استانبول تاسيس شد 1863 كالج ميسيونري آمريكايي كه در سال  .1 
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، بنياد راكفلر با دست و دلبازي تمام، كالج پزشكي را حمايت و      1925   -1929 از .  برابر گرديد شش
، دانـشگاه امريكـايي بـيروت بـه همـراه بنيـاد خـاور نزديـك،                 1920 در اواخر دهـه    .  هدايت كرد

هـاي مـالي بـراي        جنگ جهاني دوم موجب بحـران     .  هاي توسعه روستايي را گسترش دادند  برنامه
دانشگاه امريكايي بيروت شد، اما اين بار دولت اياالت متحده براي اولين بار از طريق بخش روابـط         

 23 .فرهنگي وزارت امور خارجه امريكا از دانشگاه امريكايي بيروت حمايت كرد
ويـژه بـراي      بـه » معكـوس «هاي بعد از جنگ، دانشگاه امريكايي بيروت از قدرت نرم            در سال

جامعه آكادميك امريكايي و به ميزان كمـتري بـراي دولـت ايـاالت متحـده و جامعـه امريكايـي               
فلـسطين بـود در حـالي كـه امريكـا بـه شـكل               /  دانشگاه، صداي طرفدار عـرب    .  كرد  استفاده مي 

دانشگاه امريكايي بيروت، مجبور بود بـا چنـان دقتـي           .  اي طرفدار اسراييل و ضد عرب بود     فزاينده
حد وسط را نگه دارد كه هم مقبوليت بومـي خـود را حفـظ كنـد و هـم از حمايـت عمومـي و                            

، دانشگاه امريكايي بـيروت در      1960 و  1950 هاي  در دهه.  خصوصي اياالت متحده برخوردار باشد
. جذب حمايت دولت اياالت متحده بر اساس توسعه و اهداف قدرت نرم، بسيار موفـق عمـل كـرد     

تـرين وبـال سياسـي        اين حمايت، باالترين درآمد دانشگاه بود اما از لحاظ مقبوليت بومـي، بـزرگ    
هاي مالي دسـت و دلبازانـه         بنيادهاي راكفلر و فورد همچنان به حمايت    . شد دانشگاه محسوب مي

هـاي نفـتي نـيز بـه آنهـا            دادند و صنايع امريكايي و انگليسي و همين طور شـركت    خود ادامه مي
هاي دانشجويي ضد امريكايي و عضويت دانشجويان ايـن دانـشگاه در            پيوستند، اما به دليل آشوب

هاي نظامي فلسطيني درگير با اسراييل، جاذبه دانـشگاه امريكـايي بـيروت قبـل از وقـوع               سازمان
حمايت دولت اياالت متحده از دانشگاه امريكايي بيروت از         .  جنگ داخلي لبنان به شدت افول كرد 

 24 .كم شد و در عرض سه سال، اين حمايت به صفر رسيد و خاتمه يافت 1975 حدود سال 
طي جنگ داخلي، دانشگاه امريكايي بيروت در كـسب حمايـت دولـتي و خصوصـي امريكـا،              

در نيويـورك، حاميـان ايـن دانـشگاه، بنيـاد دانـشگاه             .  خود را نمايان كرد   » معكوس«قدرت نرم 
دولت و كنگره اياالت متحده، متوجه به خطر افتادن موجوديت      .  امريكايي بيروت را تاسيس كردند

هاي خود را از سر گرفتند كه بالـغ       حمايت 1980 دانشگاه امريكايي بيروت شدند و در اواسط دهه 
از نظر دولت و كنگره ايـاالت متحـده،         .  شد  بر حدود يك سوم بودجه دانشگاه امريكايي بيروت مي  
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هـا را نـسبت بـه         كار مركز پزشكي امريكايي، ماموريت بشردوستانه مهمي بود كه نگـرش لبنـاني       
تر، مشاركت آموزش امريكـايي در منطقـه در جهـت             در سطح گسترده  .  زد  اياالت متحده رقم مي  

ددانـشگاه امريكـايي بـيروت، نمـاد        .  شد  رسميت شناخته مي   معرفي رهبران آينده به جامعه نيز به
مدت و قابـل احـترام در منطقـه           اي طوالني   هاي امريكايي در منطقه بود كه پيشينه بهترين ارزش
رو اگـر قـدرت نـرم دانـشگاه           از ايـن  .  پنداشـتند   اي خودي مـي     ها نيز آن را مؤسسه  داشت و عرب

نـشيني    با اين حال، اين زمان مصادف با عقب      .  رفت، قابل بازگشت نبود امريكايي بيروت از كف مي
 25 .امريكا از لبنان بود كه به منافعش در دانشگاه امريكايي بيروت به شدت صدمه زد

دانشگاه امريكايي بيروت در اياالت متحده، انعكاسـي از قـدرت           » معكوس«امروزه قدرت نرم    
اي مثبـت و متمـايز از         در لبنان، دانشگاه امريكايي بيروت وجهـه      (نرم اين دانشگاه در لبنان است    

طي جنگ داخلي و پس از آن، دولت اياالت متحـده و             ).  هاي نامقبول اياالت متحده دارد سياست
تجار امريكايي از لبنان كنار كشيدند، جايي كه جاي پاي محكمي براي منافع امريكايي و دخالـت       

هرچند دانشگاه امريكايي بيروت دولـت ايـاالت متحـده و جامعـه امريكـايي را                 .  در خاورميانه بود  
دهد، اما در عمل، صداي برجـسته و معتـبري بـراي              منظور دريافت حمايت تحت فشار قرار مي به

، واتربري، رياست دانشگاه، در واشـنگتن بـه حمايـت از            2006 براي مثال طي جنگ     .  لبنان است 
 .ـ به داليل بشردوستانه پرداخت اجازه ارسال تداركات سوختي ـ با وجود تحريم از سوي اسراييل

بـود كـه در پـي       » معكوس«، نمونه بارزي از قدرت نرم   »درك اسالم معاصر«همچنين برنامه 
يازدهم سپتامبر، جامعه امريكايي دانشگاه امريكايي بيروت بودجه آن را تـامين و بـه تعليـم دربـاره           

در اين مورد، دانـشگاه امريكـايي بـيروت از طريـق مؤسـسات              .  پرداخت)  خاورميانه(منطقه ميزبان  
استاد دانشگاه خاورميانه جهت تدريس در        40 هولت، برادران راكفلر و مؤسسه كارنيج براي بيش از    

گونـه مطالعاتـي      هايي كه قبال هيـچ      كالج و دانشگاه امريكايي، تامين بودجه كرد؛ دانشگاه  40 حدود 
 .هاي ارتباط جمعي بودند هاي بومي و رسانه دادند و صرفا سرگرم اقليت درباره خاورميانه انجام نمي

همچنان در اين دانشگاه و بر جامعه امريكايي مبدا بـه عنـوان صـداي            » قدرت نرم معكوس«
هاي امريكايي متناوبا     رسانه.  طرفدار اعراب كه در امريكا برجستگي خاصي دارد، تمركز نموده است  

گردند و وزراي خارجه، سـفرا و ديگـران بـا             دنبال افراد برجسته در دانشگاه امريكايي بيروت مي   به
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مـدت ايـن      تواند به دليل جايگاه آكادميك طوالنـي        نشينند كه مي اين دانشگاهيان به مشورت مي
اي در حـوزه ارتباطـات جمعـي       در همين راستا، شركت كارنيج و يك شركت رسانه. دانشگاه باشد

نگـاران امريكـايي را در        اند كه امكـان گـشت و گـذار روزنامـه          در خاورميانه، بنيادي تاسيس كرده
 . سازد خاورميانه فراهم مي

كـه هـم داراي      دورمـن .  انتخاب رياست جديـد دانـشگاه امريكـايي بـيروت، دكـتر پيـتر اف              
طـور عميـق بـا دانـشگاه          اش به   هاي معتبر آكادميك امريكايي است و پيشينه شخصي     نامه معرفي

، »بليـس «گـذار دانـشگاه،       بنيان]  فرزند نوه [عنوان نتيجه     وي به(امريكايي بيروت در ارتباط است 
تواند تصويري از جاذبـه دانـشگاه امريكـايي بـيروت در جامعـه            ، مي)تاثير بسياري بر دانشگاه دارد

وي از ميان متقاضياني با سطح رقابتي قوي كه همگي با         .  باشد »معكوس«امريكايي يا قدرت نرم 
طـي جنـگ داخلـي، از        .اند، برگزيده شـده اسـت     لبنان و دانشگاه امريكايي بيروت آشنايي داشته

كـم رو بـه       جاذبه و تشخص دانشگاه امريكايي بيروت در امريكا كاسته شد، البته اين كاسـتي كـم       
هايي از دولت     هاي دولتي و خصوصي اياالت متحده، بودجه   دانشگاه به جذب بودجه.  بهبودي است

پردازد و اخيرا در زمينـه        هايي از جانب اشخاص خصوصي در منطقه خاورميانه مي  لبنان و حمايت
لبنـان و كـشورهاي حـوزه خليـج         .  است ميليون دالري دست يافته    170 تامين بودجه، به ركورد 

اند كه در حال حاضر بـالغ بـر نـصف          قدري افزوده فارس، سهمشان را در حمايت از اين دانشگاه به
اي دانشگاه امريكايي بـيروت       دهنده قدرت نرم منطقه   بودجه اين دانشگاه است؛ موضوعي كه نشان

مـدت دانـشگاه امريكايـي        هاي مالي كه به روشني بـه جايگـاه آكادميـك طوالنـي          بوده و حمايت
 .گردد مي بر بيروت

 دانشگاه سن خوزه در بيروت
به عنوان دانشگاه فرانسوي زبان كاتوليـك در شـرق       1875 دانشگاه سن خوزه بيروت در سال 

لحاظ تاريخي، مورد غـني ديگـري بـراي بررسـي قـدرت نـرم                 رو به  از اين.  خاورميانه تاسيس شد
همچنين مطالعه در خصوص اين دانشگاه، ايـن  .  هاي خصوصي خارجي در خاورميانه است دانشگاه

هاي دانشگاه امريكايي پروتـستان و دانـشگاه فرانـسوي            سازد كه ميان سياست     امكان را فراهم مي 
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دانـشگاه  .  هـايي انجـام پـذيرد       كاتوليك و نيز جوامعي با خاستگاه امريكـايي و فرانـسوي مقايـسه          
گذاري از جوامع مبدا و همچنيـن جوامـع           خوزه بيروت نيز به جذب توجه، حمايت و سرمايه     سن

. كند  طور اطالعات هدايت شده، منابع و افراد بين دو جامعه را جذب مي      پردازد و همين ميزبان مي
در مقايسه با دانشگاه امريكايي بيروت، دانشگاه سن خـوزه بـيروت از همـان بـدو تاسـيس، نمـاد             

هاي دولتي بين ملـل       استفاده راهبردي از آموزش عالي، به منظور كسب قدرت نرم توسط سازمان 
نظرهـاي    رغـم اختـالف     بـه )  جمهـوري فرانـسه   (در تشريك مساعي تنگاتنگ با دولـت        )  يسوعي(

 .ايدئولوژيكي بين دو دولت بوده است

 هاي مذهبي راهبرد انقالبي و محدوديت: قدرت نرم. 1 
اي   كالج پروتستان سوري همچون دانشگاه سن خوزه بـيروت نـيز از بـدو تاسـيس، مؤسـسه                 

آموزشي و مذهب محور با هدف اعمال قدرت نرم تبليغ ايمان به ديـن مـسيحيت بيـن سـاكنان                
برخالف كالج پروتستان سوري، يسوعيان فرانـسوي در پـس تاسـيس دانـشگاه               .  بومي بوده است  

تري را براي هدايت دانشجويان بـه فرانـسه و برگزيـدن              خوزه بيروت، برنامه قدرت نرم وسيع   سن
. طراحـي كـرده بـود     » فرانـسه عربـي   «وجود آوردن     زبان فرانسه از سوي اين دانشجويان براي به     

بديهي است كه اين راهبرد قدرت نرم، به شدت بر ارتباطات دانشگاه سن خوزه بيروت بـا فرانـسه،    
  26 .لبنان و خاورميانه تاثير گذاشته است

عنـوان بخـشي از رقابـت آموزشـي بـا             تـصميم داشـت دانـشگاهي را بـه        )  1 (انجمن يسوعيان 
العملي در برابر تاسـيس كـالج پروتـستان       ميسيونرهاي پروتستاني انگلوساكسون و به عنوان عكس

، مدرسه جامعه يسوعي و دبيرستان گازير بـه        1875 در سال .  ، تاسيس كند1866 سوري در سال 
. عنوان يك دانـشگاه گرديـد    موفق به دريافت تاييديه قانوني به 1881 بيروت منتقل شد و در سال 

هاي امريكايي كالج پروتستان سوري، جامعه يسوعي داراي هواداراني در شـرق              برخالف پروتستان
واقـع   هاي شرقي، اما هويت كاتوليكي دانشگاه سن خوزه بـيروت در       خاورميانه بود؛ يعني كاتوليك

 .كند هاي كليساي كاتوليك پيروي مي ه مسلكي مذهبي كه از آموز .1  
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جاذبه اين دانشگاه را در مرزهاي مذهبي و ملي لبنان و منطقه در مقايـسه بـا دانـشگاه امريكايـي        
تمايل دولت فرانسه به استفاده از آموزش كاتوليكي بـه       27 .كرد رو مي هايي روبه بيروت با محدوديت

زبان فرانسه در خارج از مرزهاي اين كشور به عنوان ابزار قدرت نرم، كـامال روشـن و در تـضاد بـا          
هاي كالج پروتستان سوري و دانشگاه امريكـايي قـاهره          عدم ارتباط دولت اياالت متحده با دانشگاه

هـاي    هاي فرانسه در بيروت از حضور و تـاثير ميـسيونرها و آمـوزش        ، كنسول1835 از سال .  است
هـاي    خواسـتند فعاليـت     كردند و از انجمن يـسوعيان مـي           ها شكايت مي  پروتستاني انگلوساكسون

، هيات مذهبي انجمن يسوعيان در لبنان به ايالـت      1846 در سال .  شان را گسترش دهند آموزشي
ليون در فرانسه ملحق گرديد و به اين ترتيب، عضوگيري و زبان اين هيات را اساسا فرانسوي كـرد     

 28 .تا ضامن حمايت مادي و معنوي دولت فرانسه باشد
قيموميت فرانسه بر لبنان بعد از جنگ جهاني اول، بر روابط دانـشگاه سـن خـوزه بـيروت بـا             

مقامات فرانسوي صاحب قيموميت بر لبنـان،       .  جامعه لبناني و فراتر از لبنان، تاثير فراواني گذاشت    
ناميدنـد    مي» دانشگاه فرانسوي «دانشگاه سن خوزه بيروت را دانشگاه ملي محسوب كرده و آن را    
اين نقش بنيادين، شاهدي بـر        29 .و در پي تاسيس بنيادهاي متفاوت و گوناگوني در سوريه نبودند 

توانـست بنيادهايـي      قدرت نرم دانشگاه سن خوزه بيروت مرتبط با جمهوري فرانسه بود كـه مـي             
و توسـط مركـز مطالعـات مديريـت           1940 طوري كه در اواسط دهه        الئيك را ايجاد نمايد؛ همان 
 30 .كارشناسي ارشد اتفاق افتاد

دانشگاه سن خوزه بيروت به عنوان دانشگاه افتخاري مقامات قيم، موقعيت مـستحكمي بـراي      
اين دانشگاه، آموزش صاحبان قدرت حقوقي و دولتي مقامات لبنانـي   .  تاثير بر جامعه لبناني داشت

همچنيـن تنهـا    .  و مقامات قيم و سيستم تـشكيالت قـضايي را بـه انحـصار خـود در آورده بـود                    
هـا و     بيمارسـتان .  هاي خـدمات عمومـي بـود        دهنده مهندسان براي امور دولتي و شركت       آموزش
. گذاشـتند   هاي اين دانشگاه، خدمات بهداشـت عمومـي را در اختيـار عمـوم مـردم مـي                  كلينيك

جـاي    تجديـد بنـا شـد و بـه        » مؤسـسه ادبيـات شـرقي     «دانشكده شرقي اين دانشگاه با عنـوان       
 31 .خاورشناسان اروپايي، به آموزش اساتيد سطح متوسطه و دانشگاه روي آورد

هـاي    هاي جديد و نيز نظام حمايت از آكـادمي        با ايجاد مرزهاي ملي، بنيادهاي ديگر در دولت
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تركيـه ديگـر مـدارك ايـن دانـشگاه را           (شد    تر مي   اي اين دانشگاه تنگ    داخلي، حوزه نفوذ منطقه
درصـد    50 .  هاي جنگ، تعداد دانشجويان لبناني افـزايش يافـت          در سال).  شناخت رسميت نمي به

دادنـد و     هـا تـشكيل مـي       را لبنـاني    1953 و    1924 هـاي     دانشجويان سال اول پزشكي بين سال    
. درصد سـوري بودنـد     27 لبناني و    1939 و  1910 هاي  درصد دانشجويان مهندسي بين سال 54 

تركيـب مـذهبي دانـشجويان      .  ها تماما خارجي شده بودند، مگر در مورد حقوق اسـالمي      دانشكده
دهنـده هويـت      ها كه نشان    ها و كاتوليك    لبناني و خارجي به نحو چشمگيري عبارت بود از ماروني   

آشكارا كاتوليك دانشگاه سن خوزه بيروت بود و در مقايسه با دانشگاه امريكايي بـيروت، از جاذبـه          
 32 .كاست اين دانشگاه براي دانشجويان غيرمسيحي مي

دست آوردن قدرت نرم از طريق دانشگاه سن خـوزه بـيروت و از               راهبرد دولت فرانسه براي به
خالل روابط داخلي دانشگاه ميان مقامات محلي فرانسوي صاحب قيموميت و وزارت امور خارجـه       

دانـشگاه   كميـسيون عـالي فرانـسه سـعي داشـت كنـترل خـود را بـر                   .  فرانسه كامال اشكار بـود    
كـرد و وزارت امـور خارجـه در           جامعه يسوعيان با اين امر مخالفت مي  . شان افزايش دهد فرانسوي

پاريس به دفعات مقامات صاحب قيموميت را به نظم فرا خواند و قـدرت نـرم فرانـسوي دانـشگاه            
امـا    33 .مستقل و اهميت اين دانشگاه را براي فرانسه در حفظ قيموميت به آنـان خاطرنـشان كـرد     

. تكـرار شـد     1941   -1946 هـاي    كشمكش دانشگاه سن خوزه بيروت با مقامات فرانسوي در سال
تحـصيالت عـالي در لبنـان اطمينـان         » فرانسوي بـودن  «مقامات فرانسه آزاد، درصدد بودند تا از   

دانشگاه از قدرت نرم خود     .  حاصل كرده و خواهان كنترل كامل بر دانشگاه سن خوزه بيروت بودند 
طوركه بعدها قدرت نرم دانشگاه امريكايي بـيروت از         همان(كه متمايز از فرانسه بود، آگاهي داشت 

اي كه رياسـت دانـشگاه سـن خـوزه بـيروت،              گونه  ؛ به )سياست خارجي اياالت متحده متمايز شد
هـا در كنـترل و        ثبـاتي   منافع فرانسه را در حفظ استقالل دانشگاه سن خوزه بيروت و در سايه بي      

بـه هميـن داليـل، بعـد از جنـگ جهـاني دوم، دانـشگاه                .  تاثير فرانسه در لبنان، خاطرنشان كرد   
 34 .فشرد خوزه بيروت بر اعتبار خصوصي و لبناني خود پاي مي سن

بعد از استقالل لبنان، ويژگي كاتوليكي دانشگاه سن خوزه بيروت، قدرت نرم ايـن دانـشگاه را          
در ايـن دوره زمـاني، سـاختار        .  در لبنان و منطقه ـ به واسطه جذب دانشجوي كمترـ محدود كرد 
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دانشجويي دانشگاه سن خوزه بيروت به طـرز چـشمگيري لبنـاني و مـاروني بـود و دانـشجويان                     
برعكس، هرچه دانشگاه امريكايي بيروت سكوالرتر      .  خارجي دانشگاه عمدتا مسيحيان سوري بودند

كرد، كه همين نـيز موجـب         تر عمل مي    بود، در جذب دانشجويان لبناني و خارجي مسلمان موفق
 35 .شد اي مي تر اين دانشگاه در جامعه لبناني و خاورميانه تاثير وسيع

هاي قدرت نرم هر دو دانشگاه امريكايي بيروت و دانشگاه سن خوزه بيروت در ايـن         محدوديت
و   1952 دوره زماني، با توجه به تاسيس بنيادهاي رقيـب يعـني دانـشگاه ملـي لبنـان در سـال                      

آشـكارا  )  تري نـيز داشـتند      هرچند شهريه پايين (  1960 دانشگاه عربي مورد حمايت مصر در سال 
تاثير دانشگاه سن خوزه بيروت بر جامعه لبناني هنوز برقرار بود، اما اين امر دربـاره           .  مشخص است

دانشگاه امريكايي بيروت صادق نبود؛ چرا كه دولت لبنان، مدارك دانشگاه سـن خـوزه بـيروت را                
اين تبعيض در كنـار تمركـز       .  شناخت  ـ به رسميت مي     برخالف مدارك دانشگاه امريكايي بيروتـ 

دانشگاه سن خوزه بيروت بر تخصص و تمركز دانشگاه امريكايي بيروت بـر آزادانديـشي، بـه ايـن                
منجر شد كه دانشگاه سن خوزه بيروت كارمندان دولتي و دانشگاه امريكـايي بـيروت تجـار را در                

از طرفي جنگ داخلي لبنان، دانشگاه سن خوزه بـيروت را تحـت فـشار و          36 .دانشگاه تربيت كنند
هاي ايـن دانـشگاه در جامعـه          ها و جاذبه    دهنده ميزان محدوديت   خطر قرار داد كه اين خود نشان

دانشگاه سن خوزه بيروت در مقايسه با دانشگاه امريكايي بـيروت، خـسارت      .  ميزبان و منطقه است
هاي درگير جنگ داخلـي دريافـت كـرد كـه            مادي بيشتري ديد و حمايت كمتري از طرف جناح

بخش رياست دانـشگاه و دانـشكده پزشـكي       .  هاست دهنده قدرت نرم كمتر در نظر اين گروه نشان
شدت بمبـاران شـد و نيروهـاي          فضاي دانشكده مهندسي به  .  ويران شده و سه بار نيز غارت شدند

همچنيــن توســط  .  آن را اشــغال كردنــد     1990 -1996 و    1976 -1980 هــاي    ســوري در ســال  
تيراندازهاي كمين كرده، به نيروهاي انساني دانشگاه آسـيب رسـيد و محوطـه دانـشگاه قبـل از                    

طبق نظر كارال عده، اين حقيقت كه دانشگاه سن خوزه بـيروت   .  تبديل به زاغه مهمات، تخليه شد
از جنگ داخلي جان سالم به در برد، شواهدي بود كه توجه و تعهد دانشگاه را به جامعه بومـي يـا       

 37 .داد عبارتي ميزان قدرت نرم آن را نشان مي به
اي   امروزه هر دو دانشگاه امريكايي بيروت و دانشگاه سن خوزه بيروت رقبـاي ملـي و منطقـه                
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هـاي    دانـشگاه .  انـد   ويژه خليج فارس يافتـه     هاي رو به ازدياد لبنان و خاورميانه به فراواني از دانشگاه
اي دارند و دو دانشگاه امريكـايي بـيروت و دانـشگاه             اي نژادي يا فرقه رقيب در لبنان، غالبا پيشينه

هاي برتـر     سن خوزه بيروت درصدد هستند كه به عنوان نيروهاي مكمل، در جامعه لبناني و قطب  
طلبي در قـدرت    هم اكنون اين برتري.  هاي تحقيق و تدريس، برجسته بنمايند المللي در زمينه بين

اي كه دانشجويان لبنـاني و منطقـه را جـذب كـرده و همكـاري فزاينـده بـا                       نرم محلي و منطقه 
 38 .هاي سراسر خاورميانه دارد، كامال مشهود است دانشگاه

اي در    هاي منطقـه    از زمان جنگ داخلي، دانشگاه سن خوزه بيروت در توسعه بنيادها و شبكه       
مركز مطالعـات حقوقـي دنيـاي       «توان   هاي آن مي خاورميانه مشاركت گسترده داشته كه از نمونه

را نام برد كه به تحقيق درباره حقوق تطبيقي در دنياي عرب در مقايسه با حقوق فرانسوي      » عرب
اخـيرا در سـال     .  هاي آكادميك عرب بـود    گذار سازمان پرداخت و از اعضاي بنيان به طور اخص مي

اي در ابوظـبي بـراي تـدريس ترجمـه، حـسابداري و               ، دانشگاه سن خوزه بـيروت شـعبه       2007 
اين اولين نقش دانشگاه لبناني در ابوظبي و دومين دانـشگاه      .  شناسي تاسيس كرده است استخوان

 39 .خارجي در ابوظبي بعد از سوربن است

 ارتباط لبنان با اروپا و كانادا: »معكوس«قدرت نرم . 2 
هايي با مبالغ فراوان از خارج        گذاران يسوعي دانشگاه سن خوزه بيروت از همان ابتدا اعانه  بنيان

، انجمن يسوعيان براي تامين بودجـه دانـشگاه آينـده،           1870 در اوايل دهه    .  كردند  آوري مي جمع
هـزار فرانـك      300 آوري اعانه در بريتانيا و اياالت متحده كـسب كـرده و             مجوز پاپ را براي جمع

از طرفـي دانـشگاه       40 .آوري نمود كه نمونه قدرت نرم پيش از موعدي براي اين دانشگاه بـود    جمع
، 1883 در سـال    .  سن خوزه بيروت از همان ابتدا در جذب حمايت دولتي فرانسه موفق عمل كرد       

هـزار فرانـك كمـك هزينـه دولـتي از پـاريس و توافـق بـر سـر                       150 مدرسه پزشكي فرانسه با    
رسـيدگي بـه    .  هاي منظم، استخدام اساتيد، معتبر شمردن مدارك و غيره، افتتـاح گرديـد      سيارانه

شـد و مـدارك توسـط دولـت فرانـسه صـادر               امتحانات توسط اساتيد اعزامي از پاريس انجام مـي 
رسـميت    بـه   1898 مدت، مقامات عثماني، دانشكده را در سـال     بعد از مذاكرات طوالني.  گرديد مي
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اي از دولت فرانسه و امپراتوري عثماني       شناختند و قرار بر اين شد كه دانشجويان مدارك دو جانبه
سـازي    دانشگاه سن خوزه بيروت در جلـب توجـه و آگـاه           » معكوس«قدرت نرم  41 .دريافت كنند

، 1902 در سـال    .  غرب درباره جامعه ميزبان، بر اساس دانش متقن امروزي نيز كـامال هويداسـت          
شروع به آموزش تعـداد فزاينـده خارجيـان كـرد كـه بـه منظـور              )  شناسي شرق(دانشكده شرقي 

كـه در    شـرق تحصيل در زمينه تاريخ عرب، زبان و ادبيات جذب بيروت شده بودنـد و دو نـشريه       
تاسيس شده بودند را نيز منتشر        1906 در سال  هاي خاور زمين كه دانشكدهتلفيق و  1893 سال 
را بـا   تلفيقنشريه ديگر و نشريه  59 را با  شرق، كتابخانه خاور نشريه 1925 دانشگاه در سال .  نمود
 42 .هاست دهنده دامنه گستردگي اين نشريه نشريه خارجي تعويض كرد كه نشان 94 

گردانان تاثيرگذار و ثروتمنـد را در جامعـه           از طرفي دانشگاه سن خوزه بيروت قادر بود صحنه     
، ايده دانـشگاه بيمارسـتان متولـد شـد و بيـن             1910 در سال   .  مبدا خودش، فرانسه، بسيج نمايد  

و به منظـور   » كميته آسيايي فرانسوي«رياست پزشكي، با حمايت مالي  1911   -1912 هاي  سال
ها، تجار بـزرگ و افـراد مهـم، از            جذب سود بيشتر، ترتيبي داد تا نمايندگان پارلمان فرانسه، بانك 

آوري اعانه توسط اين كميته به صـورت ملـي ترتيـب              ، جمع 1911   در مي.  دانشگاه بازديد نمايند
هـزار فرانـك      673 ،  1914 در سـال    » انجمـن مطبوعـات فرانـسه     «و   زمانداده شد؛ نيز روزنامه   

با تامين بودجه دولتي فرانسه تامين گرديـد    1912 محوطه بيمارستان در سال .  آوري نمودند جمع
 43 .، بعد از جنگ جهاني اول، بيمارستان افتتاح گرديد1923 و در سال 

، تالقي منافع بين هيات يسوعيان و منافع دولتي و خصوصي در فرانسه، منجر        1912 در سال 
نامه بين دانشگاه ليـون، منـافع تجـاري           توافق.  به توافقي مشابه با موضوع دانشكده پزشكي گرديد   
طور مـشترك مـدارس حقـوق و مهندسـي را             ليون در ابريشم لبناني و انجمن يسوعيان بود تا به     

تامين بودجه و مديريت نمايند؛ هرچند اين بار شركاي فرانسوي براي كـار بـا انجمـن يـسوعيان                  
هـاي قـدرت نـرم انجمـن          بسيار مردد بودند و همين نيز پروژه فوق را به خطر انداخت و محدوده     

همان سال، دانشكده ديگري افتتاح شد كـه پارلمـان       .  يسوعيان را در جمهوري فرانسه نمايش داد
طي جنگ جهاني اول، دانشگاه سن خوزه بـيروت قـدرت      .  فرانسه تامين بودجه آن را رد كرده بود

تـسهيالت آن   .  نرم دانشگاه امريكايي بيروت را نداشت تا همچنان باز بماند و به كارش ادامه دهـد        
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مصادره شده و دانشجويان خارجي آن در دوران جنگ اخراج شدند و در اين ميان تنهـا كتابخانـه      
 44 .ـ مجارستان، آلمان و اياالت متحده قرار گرفت هاي اتريش آن، مورد حمايت كنسول

هاي بعد از جنگ، دانـشگاه سـن خـوزه بـيروت در فرانـسه همچنـان قـدرت نـرم                       طي سال
هاي فرانسوي با دست و دلبـازي تمـام           دولت فرانسه و دانشگاه .  داد متنابعي نشان مي» معكوس«

. كردنـد   هم به لحاظ مالي و هم به لحاظ آكادميك از دانـشگاه سـن خـوزه بـيروت حمايـت مـي             
طور عمده وابسته بـه دانـشگاه ليـون بودنـد و رياسـت                هاي دانشگاه سن خوزه بيروت به دانشكده

يا ليون  )  طور مثال رياست دانشكده پزشكي     به(هاي دانشكده از پاريس  آكادميك آن توسط كميته
هـاي    اما جنگ داخلي در لبنـان بـر روابـط فرانـسه و دانـشگاه               45 .شد اعزام مي)  ها ساير دانشكده(

دانشگاه سن خوزه بيروت روابطش را با دولت فرانسه قطـع كـرد و            .  فرانسوي تاثير زيادي گذاشت
از سـال   .  جاي اينكه وابسته به دانشگاه ليون باشند، خود برعهده گرفـت     ها را به مسئوليت دانشكده

به جاي صدور مدارك دولـتي فرانـسوي،    .  شكل توافقي بود ويژه با دانشگاه ليون به ، روابط به1977 
دانشگاه سن خوزه بيروت شروع به صدور مدارك خودش كرد كه در لبنان و فرانسه معتبر بوده و          

هاي اخير نيز دانشگاه سـن خـوزه بـيروت همچنـان بـه                در سال  46 .شدند به رسميت شناخته مي
جذب سرمايه و حمايت از فرانسه و ساير كشورهاي فرانسوي زبـان ادامـه داده و مقـادير فراوانـي             

هـايي كـه      كمك مالي براي توسعه از مبدا فرانسه و ساير مؤسسات دولتي اين كشور براي فعاليـت 
دانشگاه سن خـوزه بـيروت      .  نمايد  غالبا به خاورميانه و دنياي فرانسوي زبان ارتباط دارد، جذب مي 

ها   ها و آزمايشگاه    خانه  ها، مدارس برجسته، وزارت   ها، دانشكده توافق همكاري با دانشگاه 60 بيش از 
زبان منعقد نموده است؛ براي مثال، مدرك دكتراي مديريت بازرگاني بيـن    در كشورهاي فرانسوي

 47 .هاي پاريسي خوزه بيروت و دانشگاه دانشگاه سن

 دانشگاه امريكايي قاهره
هـاي    دهـد كـه شـباهت       مقايسه دانشگاه امريكايي قاهره و دانشگاه امريكايي بيروت نشان مـي        

هاي امريكايي ميسيونري پروتستان وجود دارد كه هر دو در دعوت به كيش خود       اي ميان كالج ويژه
. آوردنـد   وجـود   شكست خوردند، اما معتبرترين مؤسسات علمي را در جامعه ميزبـان و منطقـه بـه          
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دهد كه چگونه بافت روي قـدرت نـرم ايـن            هاي بين جوامع ميزبان مصر و لبنان، نشان مي تفاوت
تر و    اي همگن با دولتي قوي    مؤسسات تاثير گذارده، در حالي كه دانشگاه امريكايي قاهره در جامعه

 .در كنار سيستم دانشگاهي ملي و بزرگي موجوديت يافته است

 )1359 (شكست در دعوت مذهبي و پذيرش حكومت : قدرت نرم. 1 
تاسيس دانشگاه امريكايي قاهره تشابهات بسياري با تاسيس كالج پروتستان سـوري داشـته و         

بخـش تاسـيس آنهـا        هاي ميسيونرهاي امريكـايي پروتـستان در بـيروت و اسـتانبول، الهـام             كالج
گردانان مؤسس امريكايي، راهبردها و اهداف قدرت نـرم آنـان،          همچنين ماهيت صحنه.  است بوده

نيروي محرك وراي تاسيس دانشگاه امريكـايي قـاهره، دكتـر         .  مشابه با كالج پروتستان سوري بود
متولد مصر بود كه همان جا هم بزرگ شده و فرزنـد يـك ميـسيونر كليـساي          واتسون. چارلز اس

اي هيات متحد پرسبيتري خارجي بود كه همـاهنگي و            خودش نيز رييس مكاتبه.  پرسبيتري بود
 48 .هاي ميسيونري در هندوستان و خاورميانه را بر عهده داشت تامين بودجه براي فعاليت

با دو ميسيونر ديگر در مصر به كالجي مانند كالج روبرت و       ، پدر واتسون1899 پيشتر در سال 
نظر واتسون جوان به اين ايده جلـب شـد، در سـال          .  كالج پروتستان سوري فرا خوانده شده بودند

رو   هـاي مـسيحي روبـه       گرايان و اقليت    به مصر رفت، طرح را مطرح نمود و با استقبال ملي      1912 
هـاي مـالي كـرد و هيـات امنـايي از              آوري كمـك    ، واتسون شروع بـه جمـع      1914 در سال   .  شد
در پيتزبورگ، فيالدلفيـا و نيويـورك       » هاي آموزش، ثروت و دينداري امريكايي برگزيدگان حوزه«

در مـصر، مقامـات       49 .آوري نمـود    هزار دالر اعانه با اهداف ميـسيونري جمـع        170 سازمان داده و 
بريتانيايي قصد داشتند دانشگاه خصوصي مصر را توسعه داده و سعي نماينـد رقيـب امريكـايي را            

در نهايت هرچند جنگ جهاني اول تاسيس دانشگاه را به تاخير انـداخت،    .  تشويق به اين كار كنند
آمـوز پـسر شـروع        دانـش   142 ، دانـشگاه بـا تحـصيالت متوسـطه بـراي            1920 اكتبر    5 ولي در 

 50 .كرد كار به

هاي آشكارا مسيحي در زمينه       از آنجا كه دانشگاه امريكايي قاهره درصدد بود تا از طريق آموزه   
اخالق و مطالعات مذهبي، تحصيل هنري گسترده، بشردوستانه و آزاد منشانه، توانمنـدي خـود را     
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هاي پيشتر امتحـان شـده        سازي به رخ بكشد، اهداف قدرت نرمي مشابه همان روش    در شخصيت
كالج قصد دارد   «نشان داد كه      1921 كه بروشوري از سال  كالج پروتستان سوري ارايه نمود؛ چنان

نكته ديگـر      51 .مركزي براي پيشرفت رهبران به لحاظ روشنفكري، اخالقي، اجتماعي و غيره باشد    
گونه دخالت ظاهري در تاسـيس        اينكه درست دانشگاه امريكايي بيروت، دولت اياالت متحده هيچ    

قدرت نرم دانشگاه امريكايي قاهره در جامعه مصري از همان ابتدا         .  دانشگاه امريكايي قاهره نداشت
بـه   الحمـرا و   المقـدم هـاي هـر دو نـشريه          كامال روشن اعمال شده و اهـداف كـالج در سـرمقاله        

هـاي    برخالف نرخ باالي شهريه، اين كالج هـر روزه درخواسـت          .  شد  دانشجويان آشكارا توصيه مي
، پنـج وزيـر كابينـه،       1923 التحصيلي دانشجويان در سال  در جشن فارغ.  كرد بيشتري دريافت مي

، 1924 فرماندار قاهره، رييس دانشگاه االزهر و شـاهزاده محمـدعلي حـضور داشـتند و در سـال                   
گرايان، با خود پنج پيشكش و نيز وزراي پيشين را به همـراه    وزير و رهبر ملي نخست سعيد زاغول،

در اوايـل   .  شد  با اين حال در زمينه فاكتورهاي مذهبي به اين قدرت نرم خدشه وارد مي        52 .داشت
هاي داغ مذهبـي    ، دانشجويان مسيحي و يهودي نماد دانشگاه بودند؛ حتي بعد از بحث1930 دهه 

در مـورد اينكـه آيـا زنـان حقـوق و             فـراغ .  ، دكتر فخـري ام   1930 در سال .  1930 در اوايل دهه 
خاطـر    در ايـن سـخنراني وي بـه اسـالم بـه           .  سخنراني ايراد كرد   تعهدات مساوي با مردان دارند؟ 

ها   همين سخنراني، منجر به آشوب در حين سخنراني و حمالت روزنامه   .  سركوب زنان، حمله كرد
و دانشگاه امريكايي قاهره گرديد، فراغ دسـتگير و متهـم شـناخته شـد، امـا دانـشگاه                  » فراغ«به 

سال بعد، دانشجويي مسلمان در دانشگاه امريكايـي  .  امريكايي قاهره وي را به قيد ضمانت آزاد كرد
اش به مسيحيت پروستاني تغيير مذهب داد كه موجب حمالتي شـديد       قاهره، بدون اجازه خانواده

به دانشگاه گرديد و باعث شد دانشگاه امريكايي قاهره از برجـسته كـردن مـسيحيت در آمـوزش              
اين در حالي بود كه در همين زمان، دانشگاه امريكايي قـاهره از قـانون         .  اخالقيات، صرف نظر كند

 53 .برد ها سود مي بريتانيايي در حمايت از اقليت
مدارس خارجي  » عربي كردن «درباره    1958 در سال   160 ، قانون شماره1952 به دنبال انقالب 

ـام        .  در كشور، آزمايش عمده قدرت نرم دانشگاه امريكايي قاهره در مـصر بـود         ـانون، تم طبـق ايـن ق
اين .  باشند مؤسسات آموزشي بايد در مالكيت و كنترل مصريان بوده و كاركنان آن نيز عمدتا مصري        



 

 

12
2

 

قانون ماموريت آموزشي دانشگاه امريكايي قاهره را غيرممكن كرده و دانشگاه بـراي رييـس جمهـور                
ـا نـه؟       جمال عبد الناصر، اين حق را قائل شد كه به انتخاب خود او اين دانشگاه در مصر باقي بمانـد ي
ـاهره، ايـن                   ـايي ق ناصر به دليل اهميت ارتباطات فرهنگي با اياالت متحـده از طريـق دانـشگاه امريك

 54 .دانشگاه را به عنوان تنها مدرسه خارجي از اين قانون مستثنا كرد
، در مصر كه به شكل فزايندهاي سوسياليست، تمركزگرا و ضد امريكـايي بـود،       1960 در دهه 

كـرد تـا جذابيـت        دانشگاه امريكايي قاهره بايد توجه بيشتري به نيازها و سنن جامعه مصري مـي       
تومـاس بارتلـت، رياسـت دانـشگاه، ماموريـت تاكيـد بـر              .  خود را تداوم بخشيده و تضمين نمايد      

وي پذيرش دانشجو، كارمندان و كادر آموزشي را        .  اخالقيات و آموزش مذهبي را به كلي پايان داد 
از اكثريت مسلمان مصري تقويت كرد و طوري زمينه را فراهم كرد كه مـيزان پـذيرش مـصريان             

، نـسبت بدنـه دانـشجويي مـسيحيان در برابـر            1960 در سـال    .  شكل چشمگيري افزايش يابد     به
مساله اصـلي در رابطـه بـا        .  رسيد 40 به   60 ، 1969 اين رقم در سال  .  مسلمانان دقيقا يكسان بود

هـاي    قدرت نرم دانشگاه امريكايي قاهره همانا پذيرش مونا ناصر، دختر رييس جمهـور بيـن سـال      
 55 .بود 1963 -1967 

هاي آن را در مـصر        ، ميزان قدرت نرم دانشگاه امريكايي قاهره و محدوديت      1967 جنگ سال 
ژوئيه، دولت مصر تصميم گرفت دانشگاه امريكايي قـاهره را بـه رياسـت                8 در . به نمايش گذاشت

در همين اثنا، هيات علمي امريكـا       .  مصادره نمايد  وزير سابق تحصيالت عالي، دكتر حسين سعيد، 
با اين استدالل كه مؤسسه تحت نظارت مصر، متعلق بـه مـصر     سعيد.  دانشگاه را ترك كرده بودند

بوده و در حال آموزش مصريان است و تنها حاكميت مصر از اين موضوع آسـيب خواهـد ديـد، از       
هـا بعـد، وقـتي كـه          قدرت نرم دانشگاه امريكايي قاهره هفته     56 .حمله اراذل به آن جلوگيري نمود

درباره ملي كردن دانـشگاه شـد، موضـوعي كـه مـورد حمايـت                جوياي عقيده سعيد  جمال ناصر
طور مفـصل جـواب داد        به سعيد.  ها و مشاور علمي رييس دانشگاه بود، آشكارا مشخص شد       رسانه

هاي ملي داشته و تا به حال نـيز از ايـن سيـستم              كه مصر نياز به سيستم آموزشي غير از دانشگاه
هـاي زبـان      التحصيالن دانشگاه امريكايي قاهره مجهز بـه مهـارت      وي افزود فارغ.  ها برده است بهره

بـه عقيـده او،     .  التحصيالن دانشگاه ملي چنين توانايي را ندارند        انگليسي هستند، در حالي كه فارغ
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بـرد، در حـالي كـه         هـاي آمـوزش عمومـي را بـاال مـي           ملي كردن دانشگاه امريكايي قاهره هزينه
هـا    اين استدالل  ناصر.  كرد  داشتن آن تحت حمايت مالي امريكا، امكان توسعه آن را فراهم مي    نگه

نـيز خواسـتار     سـعيد .  داد را پذيرفت و قدرت مطلق را در اداره دانشگاه امريكايي قاهره بـه سـعيد   
تامين مالي معتبر از دولت اياالت متحده شد و گفت در غير اين صورت بايد دانشگاه، ملي شـود و     

 57 .كرد نيز به كادر آموزشي امريكايي، ويزاي بازگشت به امريكا اعطا مي در همين راستا، ناصر
بر سر وجهه دانشگاه امريكايي قـاهره، قـدرت نـرم دانـشگاه               1970 هاي اوايل دهه    كشمكش

 ، قانون شماره 1970 در سال .  آن را به تصوير كشيد» معكوس«امريكايي قاهره و همين طور نوع 

اي كـه     با اين حال، دولت مصر اميدوار بود با استفاده از تبصره    .  دوباره مطرح شد 1958 سال 160  
كـرد، از اجـراي ايـن قـانون در           هاي فرهنگي دوجانبه را مستثنا مي نامه مؤسسات خارجي با توافق

، ايـاالت   1970 رغم ارتباطات آشفته ديپلماتيك، در سال       به. مورد دانشگاه امريكايي قاهره بپرهيزد
اي فرهنگـي     متحده به اطالع وزير امور خارجه مصر رساند كه دانشگاه امريكايي قاهره را مؤسـسه         

هـاي    نفوذ پنهان دانشگاه امريكايي قاهره و تـالش    .  داند كه مصر نيز با اين موضوع موافقت كرد مي
وزير امور خارجه مصر، در نهايت وجهه دانشگاه امريكايي قاهره را تعديل كرد اما از لحاظ سياسي،         

 58 .نمود رسميت شناختن مدارك دانشگاه امريكايي قاهره همچنان غيرممكن مي به
، قـدرت نـرم و      1973 از سرگيري ارتباطات ديپلماتيك اياالت متحده و مـصر بعـد از جنـگ         

، وزيـر   1974 در  .  آن را در خصوص دانشگاه امريكايي قاهره بهبود بخشيد» معكوس«عالوه نوع  به
رسـميت شـناخت و       جز سه مـدرك بـه       آموزش مصر تمامي مدارك دانشگاه امريكايي قاهره را به     

همان سال، در تمهيدي ديگر، به خاطر ديدار رييس جمهور ريچـارد نيكـسون، توقيـف دانـشگاه              
بين دانشگاه امريكايي قاهره و مقامات مصري، زماني        1971 نامه  در اين حال، توافق.  منتفي گرديد

خاتمه يافت كه مصر، نيازش را به گروه قدرتمند مشاور داخلي با اكثريـت مـصري بـه فراموشـي                
شـد، از پرداخـت ماليـات         هايي را كه بودجه آنها از سوي اياالت متحده تامين مي         سپرده و حقوق

ارتباطات بهبود يافته اياالت متحده و مصر، كنـترل وجهـه دانـشگاه امريكايـي                .  مستثنا كرده بود  
هـاي مـالي خصوصـي را         آوري كمك   قاهره، سياست درِ باز مصر و پيمان صلح كمپ ديويد، جمع    

تسهيل كرد، رقابت براي پذيرش را باال برد و منجر به حمايت سياسي دانشگاه امريكايي قـاهره از           
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، دانشگاه امريكايي قاهره به ميزان      1977 از سال   .  گرديد و حسني مبارك  هر دو دولت انور سادات
و فـوق     77 ليسانس سـال    ( التحصيالن را توسعه داد و سوزان مبارك هاي فارغ چشمگيري فعاليت

همچنين هـر   .  التحصيالن دانشگاه برگزيد    المللي فارغ   را به عنوان رياست انجمن بين  ) 82 ليسانس 
 59 .التحصيل دانشگاه امريكايي قاهره بودند و جمال، فارغ دو پسر مبارك؛ يعني عالء

امروزه در مصر، دانشگاه امريكايي قاهره از شهرتش به عنوان ملك مطلق طبقه مرفه به لحـاظ     
اين مساله در فيلم كمدي مـصري  .  بيند اقتصادي و غيرقابل دسترس براي طبقات ديگر آسيب مي

فيلم درباره پـسرك روسـتايي     .  به تصوير كشيده شد» سعيدي در دانشگاه امريكايي قاهره«به نام 
مستعدي است كه بورس تحصيلي دانشگاه امريكايي قاهره را كسب كرده و بـه دليـل نپوشـيدن                

هـا درگـير شـده، بـه          اي  دانـشكده   هاي امريكايي يا صحبت نكردن به زبان انگليسي بـا هـم           لباس
شـود و بـه انتقـاد از تلقيـن عقايـد امريكـايي، بـه                  سوزاندن پرچم اسراييل در تظاهرات متهم مي 

 60 .پردازد التحصيلي مي سخنراني در جشن فارغ
هاي ملـي، داراي آوازه آكادميـك         از سوي ديگر، دانشگاه امريكايي قاهره در مقايسه با دانشگاه    

كـه از سـوي سـازمان       )  1 (»ليـد «برنامـه   .  تر است   بيشتري است و بنابراين براي دانشجويان جذاب
شـد، هـر سـاله بودجـه تحـصيل دانـشجويان              هاي جهاني اياالت متحده تامين بودجه مـي  كمك

فرمانداري مصري را تـامين كـرده و آمـوزش ليـبرال            27 برجسته پسر و دختر مدارس دولتي در 
همچنيـن  .  آورد  هاي هدف جديد در مناطقي در مصر به ارمغان مي  دموكراسي امريكايي را به گروه

پروژه روزنامـه نگـاري خاورميانـه، بـوت كمـپ، دانـشجويان روزنامـه نگـاري برتـر امريكـايي و                        
كند كه توسط بنيـاد كـارنيج، تـامين بودجـه             اي را در قاهره و دوحه كنار هم جمع مي     خاورميانه

 61 .كشيد اي را به تصوير مي منطقه» معكوس«شد و به روشني قدرت نرم و قدرت نرم  مي

 گذاري اياالت متحده در آموزش نخبگان مصري سرمايه: »معكوس«قدرت نرم . 2 
در .  بـرد   بهـره مـي   » معكـوس «دانشگاه امريكايي قاهره از همـان ابتـدا هـم از قـدرت نـرم                 

 1. "LEAD" كند آموزان راهنمايي و دبيرستان را براي خالقيت و كارآمدي هرچه بيشتر در سطح جهاني تضمين مي اي كه آمادگي دانش برنامه. 
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، دفتر امريكايي دانشگاه در فيالدلفيا تاسيس شد، كه بعدها به نيويـورك نقـل مكـان            1920  سال
طور دانشگاه امريكايي بيروت، مـدارك   ، هيات رييسه ايالتي نيويورك، همين1924 كرد، و در سال 

، مركـز مطالعـات قـاهره بـه         1913 از سـال    .  دانشگاه امريكايي قـاهره را بـه رسـميت شـناختند          
داد كه دانشگاه امريكايي قـاهره از سـال           ميسيونرهاي غربي، مطالعات عربي و اسالمي آموزش مي  

هاي نـشر بيـشتر كنـترل       با آموزش، تحقيق و فعاليت »مدرسه مطالعات شرقي«به عنوان  1921 
، دانـشگاه امريكـايي قـاهره بـراي توسـعه           1925 در سـال    .  ها را بر عهده گرفته است       اين آموزش

هـاي    ، جذب كمك  1920 هزار دالر كمك مالي دريافت كرد، اما در اواخر دهه    100 هايش  فعاليت
كالـج  » معكـوس «هـاي قـدرت نـرم         بخـش نبـود و محـدوديت        مالي براي دانشگاه اصال رضايت   

 62 .داد ميسيونري امريكايي پروتستان در قاهره را به خوبي نشان مي
 »معكوس«طي جنگ جهاني دوم، مؤسسات وابسته به دانشگاه امريكايي قاهره، از قدرت نرم        

ادي، اوليـن رييـس گـروه آمـوزش         .  ويليـام اي   بـراي مثـال،   .  دولت اياالت متحده استفاده كردند
عهـده    انگليسي در دانشگاه امريكايي قاهره، رياست گروه آموزش ارتباطات فرهنگـي دولـت را بـر              

اندازي براي حمايت دولت اياالت متحده از دانـشگاه امريكـايي قـاهره فراهـم          جنگ، چشم.  گرفت
كار و مذهبي هيـات امنـاء، از حمايـت از اسـتقالل دانـشگاه                 تر، محافظه آورد، ولي اعضاي قديمي

سـاز بـراي خاورميانـه در اواخـر           هـاي سرنوشـت     طـي سـال     63 .زدنـد   امريكايي قاهره سر باز مـي     
به نفع منطقـه ميزبـانش اسـتفاده        » معكوس«، دانشگاه امريكايي قاهره از قدرت نرم        1940  دهه
طـور علـني عليـه        رياست دانشگاه، و ديگر اعضاي دانشكده بـه   با تاسيس اسراييل، جان بادو،.  كرد

سياست اياالت متحده و به نفع حقوق فلسطينيان اظهار عقيده كردنـد كـه مـورد توجـه جـدي                  
شـهر    50 انجمن در     70 با   ، بادو 1948 و    1947 هاي    در سال .  هاي غربي و عربي قرار گرفت رسانه

، دانـشگاه امريكـايي قـاهره      1951 در سال .  امريكايي، درباره موضوعات روز خاورميانه صحبت كرد
 64 .هزار دالر از بنياد فورد براي تاسيس مركز تحقيقات اجتماعي گرديد 85 موفق به جذب 

هـاي كانـال سـوئز، از قـدرت نـرم             دانشگاه امريكايي قاهره يك بار ديگـر در آسـتانه بحـران            
خود استفاده كرد؛ زماني كه ريموند مك لين، رياست دانشگاه، به صورتي چشمگير از      » معكوس«

ملي كردن كانال مصري دفاع كرد، طي جنگ، كادر آموزشي دانشگاه امريكايي قاهره مـصر را بـه          
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هاميرس جولد، دبير كل سازمان ملـل، و نـيز روزنامـه          حمايت رييس جمهور دوايت ايزنهاور، داگ
تـر شـدن ارتباطـات ايـاالت          هاي سوئز و بـا وخيـم        اما بعد از بحران.  درآوردنيويورك تايمز مطرح 

اي دانـشگاه امريكـايي قـاهره عمـال در ايـاالت متحـده                هاي تامين بودجه    متحده و مصر، فعاليت  
هزار دالر به دانـشگاه امريكايـي         335 بنياد فورد     1958 با اين حال، وقتي در سال .  شكست خورد

، هيات امنـاء تـصميم گرفـت حمايـت          1958 در سال   .  قاهره اعطا كرد، اين وضعيت برعكس شد   
. دولتي اياالت متحده را بپذيرد و در عين حال بر استقالل دانشگاه امريكايي قاهره نيز تاكيد كنـد         

كندي، بادو، ياسـت قبلـي دانـشگاه امريكايـي          .  ، زماني كه رييس جمهور جان اف      1961 در سال  
دانشگاه امريكايـي   » معكوس«قاهره، را به عنوان نماينده رسمي در مصر منصوب كرد، قدرت نرم     

 65 .قاهره كامال مشهود شده بود
اي بـراي دانـشگاه امريكايـي         توانست نابودي مالي گسترده به تنهايي مي 1967 با اينكه جنگ 

هاي خصوصي و دولتي اياالت متحده و تـضمين حيـاتش،             قاهره به ارمغان آورد، با جذب حمايت 
همان سال، شركت نفتي موبيـل    .  دانشگاه خود را بيشتر به نمايش گذاشت» معكوس«قدرت نرم 

هـزار دالر بـه دانـشگاه         450 هزار ليره اضافي و بنياد فورد و ساير حاميـان خصوصـي          300 مبلغ 
هاي بعد به دليل قطع روابط اياالت متحده و مـصر،         امريكايي قاهره كمك مالي كردند؛ اما در سال

از آنجا كه اياالت متحـده در قـاهره سـفارت           .  گونه كمك مالي خصوصي به اين دانشگاه نشد    هيچ
هـاي نماينـدگي برجـسته بـسياري ميزبانـي           نداشت، دانشگاه امريكايي قاهره از ميهمانان و هيات

در نهايت، افزايش حمايت دولتي اياالت متحده از دانـشگاه امريكـايي قـاهره، منجـر بـه                   .  كرد مي
با از سرگيري روابط ديپلماتيك، دانـشگاه امريكايـي           66 .افزايش توجه كنگره به اين دانشگاه گرديد   

برد، هرچند تـالش      خود در خاك اياالت متحده بهره مي     »معكوس «قاهره همچنان از قدرت نرم
. مردان اياالت متحده در جريـان بـود         هاي دولتي از طريق توجه دولت      شديدي براي جذب بودجه

ترين منبع درآمد دانشگاه بـود كـه بـا وجـود              ، حمايت دولتي اياالت متحده، اصلي1970 در دهه 
در سـال   .  درصد كل درآمـدها رسـيده بـود         70 ها، حمايت مالي مزبور نيز به       برابر شدن شهريه دو

هاي دولت اياالت متحده با لـيره مـصري عملـي شـد؛              ، ايده تامين بودجه اهدايي از دارايي1975 
 67 .ميليون ليره 5/8 صندوق اهدايي تحصيالت دانشگاهي با 
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دانشگاه امريكايي قاهره به خاطر پرداختن بـه مـسايل      » معكوس«، قدرت نرم 1979 در سال 
 »مركز توسعه بيابـاني   «شد؛ زماني كه   توسعه مصر، خارج از اياالت متحده نيز معرفي و تثبيت مي

هاي اياالت متحـده، كانـادا، فنالنـد، بنيـاد فـورد، بنيـاد خـاور نزديـك،                 هايي از كمك را با بودجه
UNDP كه رياست دانشگاه بـا       هنگامي. عضو هيات امناء دانشگاه تاسيس كردند» جان گولت«، و

موفقيت تمام، مجوز انجمن دانشگاهي و مدرسه دول ميانه را همراه با ديدار با مقامات سـطح بـاال       
دريافـت كـرد، در واقـع دانـشگاه           1981 -1982 هـاي     از هفت دانشگاه برجسته امريكايي در سال

در همان زمان، دانـشگاه امريكايـي       .  برد  امريكايي قاهره سطح آگاهي آكادميك امريكايي را باال مي 
ميليـون لـيره     75/18 قاهره دولت اياالت متحده را متقاعد ساخت از موجودي ليره اياالت متحده، 

 68 .به اين دانشگاه كمك مالي نمايد
در » معكـوس «قدرت نرم دانشگاه امريكايي قاهره در مصر و خليج فارس و نـيز قـدرت نـرم          

انجـام گرفـت،      1980 آوري كمـك مـالي در دهـه           هايي كه براي جمـع  اياالت متحده، در فعاليت
كميتـه ايـاالت    .  آوري شده خود را نشان داد  اعضاي كميته آن و همچنين ميزان كمك مالي جمع

متحده توسط رييس بازنشسته شـركت حمـل و نقـل امريكـايي و همچنيـن رييـس آتالنتيـك                 
كميته مـصري شـامل وزيـر خارجـه، وزيـر           .  شد  ريچفيلد، اكسون موبيل و دو وزير سابق اداره مي

آوري   ، جمـع  1986 ها تـا سـال        نتيجه اين فعاليت  .  المللي عربي بود    گردشگري و رييس بانك بين  
ميليون دالر در ايـاالت       2/7 ميليون دالر در عربستان سعودي و خليج فارس و    8/9 كمكي معادل 

داد مركزيت كمك مالي از اياالت متحـده بـه         ميليون دالر در مصر بود كه نشان مي 5/1 متحده و 
، دانـشگاه   1985 و    1981 هـاي     بيـن سـال     69 .اي منتقـل شـده اسـت        هاي منطقه   گذاري  سرمايه

امريكايي قاهره بيهوده به دنبال اين بود كه براي دولت اياالت متحده منبع كمـك مـالي ديگـري          
با موفقيت تمـام     ، سناتور روبرت دابليو كاستن جر   1985 در سال .  خارج از دارايي ليره تعريف كند

 50 ميليون دالري براي مصر را تامين كرد، با اين شرط كه مصر متقابال بـا         500 اعتبار تخصيصي 
مصر اين پيشنهاد را پذيرفت و در بهـار    .  ميليون ليره از دانشگاه امريكايي قاهره حمايت مالي نمايد

 70 .اين تخصيص بودجه كامال برقرار و پرداخت آن آغاز شده بود 1986 سال 
برد؛ چرا كه در      خود بهره مي» معكوس«امروزه دانشگاه امريكايي قاهره همچنان از قدرت نرم 
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ميليون دالر از هيات امناي خـود و ديگـر            100 هاي مالي موفق بوده و اخيرا بيش از  جذب كمك
دانـشگاه  .  بازيگران در صحنه در اياالت متحده و خارج از آن كمـك مـالي دريافـت كـرده اسـت                   

تواند از دارايي لـيره       امريكايي قاهره در حال افتتاح دانشگاهي جايگزين است كه به اين ترتيب مي      
ميليـون دالر بودجـه سـابق خـود دريافـت نمايـد؛               400 ميليون دالر بيشتر از       100 خود، يعني   

تـصوير معمـاري ايـن      .  طور كه در طول چندين دهه اين كار را با موفقيت انجام داده اسـت         همان
دانشگاه جديد، دانشگاه امريكايي قاهره را به شكل پلـي بيـن آمـوزش هـنر ليـبرال امريكـايي و                      

 71 .دهد دهد كه اساس قدرت نرم اين دانشگاه را تشكيل مي معماري اسالمي نشان مي

 قدرت نرم ناخواسته: نتيجه گيري
ها، اهـداف، پيامـدها و فاكتورهـاي بـافتي قـدرت نـرم را                 تحقيق حاضر در نظر داشت راهبرد

هـاي    بررسي نمايد؛ قدرتي كه دو دانشگاه امريكايي و يك دانشگاه فرانسوي را در خاورميانه از سال
گردانان خصوصـي و دولـتي از طريـق ايـن             صحنه.  احاطه كرده است  1900 يا اوايل  1800 اواخر 

هـا در فـصل مـشترك         دانشگاه.  هاي خصوصي خارجي به دنبال قدرت نرم بوده و هستند     دانشگاه
اي و با جـذب توجـه و همكـاري، اعتمـاد، تحـسين،                بين جوامع غربي و جوامع ميزبان خاورميانه

برند؛ اما ذات و سـمت       گذاري و منابع در هر دو جامعه ميزبان و مبدا، از قدرت نرم بهره مي سرمايه
 »ناخواسـته «هـا اغلـب اوقـات بـه دليـل فاكتورهـاي بـافتي،                 و سوي قدرت نرم در اين دانشگاه     

بـرداري    ها در جامعه مبدا به نفع خود و جوامع ميزبانشان از قـدرت نـرم بهـره             دانشگاه.  است بوده
ها اغلب اوقات با صراحت تمام از منافع جامعه ميزبـان           رؤسا و كادر آموزشي اين دانشگاه.  كنند مي

يابنـد و     هاي جايگزين و باكيفيت دست مي    ها و بيمارستان اند؛ جوامع ميزبان به دانشگاه دفاع كرده
هاي فرهنگي قوي آنها با جوامع مبـدا، منجـر بـه             عمدتا جامعه و دولت امريكايي و فرانسوي و پل

 .شود دريافت كمك مالي مي

 قدرت نرم در جامعه ميزبان خاورميانه. 1 
ميسيونرهاي پروتستان امريكايي در وراي تاسيس دانشگاه امريكايي بيروت و بعـدها دانـشگاه         
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جز كسب و اعمال قدرت نرم براي جذب ساكنان بومـي بـه آييـن        امريكايي قاهره، اساسا هدفي به
توسـعه آمـوزش    . اند؛ كه البته اين امر عموما از طرف ساكنان بومي رد شده است پروتستان نداشته

تدريج هر دو دانشگاه را به سكوالرترين مـسير     دانشگاهي امريكايي پروتستان و فشارهاي محلي، به
دهنده نفوذ آيين پروتـستان ليـبرال در          كردن دانشجويان سوق داده كه نشان » مدرن و منطقي«

سـازي اغلـب موجـب        اما اين سكوالر  .  اي و باوري مؤسسان و گردانندگان آنهاست هاي انديشه اليه
تـر از دانـشگاه        شده است دانشگاه امريكايي بيروت براي دانشجويان مسلمان و غيرلبنـاني، جـذاب   

كاتوليك سن خوزه بيروت باشد و دانشگاه امريكـايي قـاهره نـيز بـراي اكثريـت مـسلمان مـصر                      
 . تر بوده است جذاب

هرچند ميسيونرهاي پروتستان در دعوت دانشجويان به كيـش خـود شكـست خوردنـد، امـا             
هاي نسبتا صريح در رد سياست خارجي اياالت متحده، در ايجـاد معتبرتريـن               گيري رغم موضع به

اعتبار آكادميك دانـشگاه امريكـايي بـيروت و دانـشگاه         .  اند ها در منطقه ميزبان موفق بوده دانشگاه
هـا در     اين دانـشگاه  » معكوس«هاي دولتي و هم قدرت نرم       امريكايي قاهره، هم به ضعف دانشگاه

يافتن منابع مالي در اياالت متحده و بعدها در خليج فارس، بستگي تام داشته و دارد؛ بـه طـوري              
طـور موقعيـت      ها همواره از اعتبار كلي آموزش و بورس تحصيلي امريكايي هميـن        كه اين دانشگاه

هرچند دولـت ايـاالت      72 .برند جهان انگلوساكسون در سيستم زبان جهاني سود مي» مركزي   فرا«
متحده در ابتداي امر نقشي در تامين بودجه دانشگاه امريكايي بيروت و دانشگاه امريكـايي قـاهره              

به داليل مشخصا كسب و اعمال قدرت نرم، شروع به حمايـت گـسترده      1960 نداشت، اما از دهه 
خـصوص    موفـق نـشد سياسـت خـود بـه         )  امريكا(به طور حتم اين دولت      .  ها نمود   از اين دانشگاه 

هاي متمايز امريكايي بـا       سياست حمايت از اسراييل را به دول ميزبان بقبوالند، اما صاحب دانشگاه   
 .اعتبار آكادميك باال در منطقه گرديد

العملـي در برابـر       ميسيونرهاي انجمن يسوعيان، دانشگاه سن خوزه بيروت را به عنوان عكـس        
هاي مذهبي قدرت نرم مشابهي در رابطه بـا      تاسيس دانشگاه امريكايي بيروت بنيان نهادند و هدف

برخالف ميسيونرهاي امريكايي، انجمن يـسوعيان برنامـه گـسترده اعمـال           .  ساكنان بومي داشتند
و تبديل بوميان به شهرونداني از فرانـسه و اخـذ           » از بين بردن هويت ملي «قدرت نرم را با هدف 
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ها در ايجـاد      جامعه يسوعيان مانند امريكايي   .  را داشت» فرانسه عربي«زبان فرانسوي و ايجاد زبان 
دانشگاهي معتبر به لحاظ آكادميك موفق بودند، اما به دليل هويت آشكارا كاتوليك ايـن دانـشگاه      
بر اسـاس هيـات مؤسـسان كاتوليـك بومـي، در مقايـسه بـا دانـشگاه امريكـايي بـيروت، بـراي                         

تفـاوت فـاحش بيـن دانـشگاه        .  ها جاذبه كمتري داشـتند      طور مشخص لبناني   ها و به غيركاتوليك
امريكايي بيروت و دانشگاه سن خوزه بيروت، ارتباط وثيـق و گـسترده بيـن جامعـه يـسوعيان و                    

دولت فرانسه، جـداي از حكـومتش، در قـرن نـوزده، آمـوزش ميـسيونري                 .  جمهوري فرانسه بود  
كاتوليك را به عنوان ابزاري مفيـد بـراي گـسترش دامنـه منـافع خـود و نـيز زبـان فرانـسه در                          

هـاي انگلوساكـسوني      زمين تلقي نموده و جامعه يسوعيان را تشويق كرده بود با پروتـستان  مشرق
العاده زيادي از     رو از همان ابتدا، جامعه يسوعيان حمايت مالي و آكادميك فوق   از اين.  رقابت نمايند

 .نمود دولت فرانسه دريافت مي
داستاني، از كشمكش عميـق ايـدئولوژيك بيـن           اهداف قدرت نرم جمهوري فرانسه در اين هم

تا اواخر قيموميت فرانـسه، سياسـت دولـت فرانـسه در            .  جمهوري و جامعه يسوعيان آشكار است    
جمهـوري  .  حفظ كنترل شرق، دين و تعهدي به گردن قدرت نرم دانشگاه سن خوزه بـيروت بـود    

فرانسه در ايجاد دانشگاه فرانسوي زبان معتبر كه ارتباطات محكمي با جوامـع فرانـسوي زبـان در            
اروپا و كانادا داشتند موفق عمل كرد، اما به داليل صرفا مذهبي مذكور و غلبـه آمـوزش و بـورس          

اي محـدودي     تحصيلي امريكايي و نقش و گستره عميق زبان انگليـسي، جذبـه محلـي و منطقـه         
هاي تحـت مطالعـه، هـم مثبـت و هـم              العمل جوامع ميزبان به دانشگاه در مجموع، عكس.  داشت

هاي قدرت نرم يـا جاذبـه آنهـا در جوامـع ميزبـان              دهنده ميزان و محدوديت منفي بوده كه نشان
است؛ هرچند تاثيرات آشكار قدرت نرم يا جاذبه آنها به طور طبيعي در تعداد زيادي از جواناني كه       

بيـني آنهـا      اند، به روشني در افكار، عقايد و جهـان          هاي سال را در اين مؤسسات سپري كرده   سال
 .خورد چشم مي به

هاي قدرت نرم دانشگاه امريكايـي       جنگ داخلي لبنان به طور ناخوشايندي ميزان و محدوديت
پا برجا ماندن هر دو دانـشگاه را بـه محبوبيـت و             .  بيروت و دانشگاه سن خوزه بيروت را نشان داد    

هـاي قـدرت نـرم يـا جاذبـه ايـن              دهنـد؛ محـدوديت     پذيرش بومي يا قدرت نرم آنها نسبت مـي     
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بـراي مثـال، تاسـيس      .  گردد  هاي جامعه مبرهن و آشكار مي لعمل منفي گروه  ا ها، از عكس دانشگاه
در .  1960 هاي بومي مثل دانشگاه عربي با حمايت مالي مصر ناصري در بـيروت در سـال           دانشگاه

جنگ داخلي لبنان، هر دو دانشگاه امريكايي بيروت و دانشگاه سن خـوزه بـيروت بـاالخره مـورد              
 .حمله قرار گرفتند و جداي از اياالت متحده و فرانسه هيچ قدرت نرمي براي ابراز و ظهور نداشتند

در اين ميان رهبران مصري بارها موضوع ملي كردن دانشگاه امريكايي قـاهره را مـورد توجـه            
دهنده محدوديت قدرت نرم اين دانشگاه است؛ اما باالخره ويژگي امريكايي و          اند كه نشان قرار داده

از داليل ايـن    .  دهنده قدرت نرم پنهان دانشگاه است       اند كه اين نيز نشان مستقل آن را حفظ كرده
التحـصيالن    رسد جاذبه بومي، پل فرهنگي قـوي بـا جامعـه امريكـايي، فـارغ               سياست، به نظر مي

اي بـراي دولـت       باشد كـه هيـچ هزينـه     » دانشگاه معتبر جايگزين«زبان تحصيل كرده و  انگليسي
 .مصري نداشته يا هزينه آن بسيار پايين است

 در جامعه غربي مبدا» معكوس«قدرت نرم . 2 
ها به قـدرت نـرم        اينكه چگونه اين دانشگاه:  كند تحقيق حاضر نكته جالبي را كشف و بيان مي

قـدرت  .  يابند اي در جوامع غربي مبدا دست مي به نفع خود و جوامع ميزبان خاورميانه» معكوس«
اساسا مبتني بر اهداف ميسيونري است كـه در نهايـت بـه دسـت نيامدنـد و بـا                  » معكوس«نرم 

هـا و جوامـع       دهـد كـه دولـت       اين تحقيق نشان مـي  .  جايگزين شدند» اهداف آموزشي سكوالر«
هـاي دانـشگاهي معتـبر و         هاي قوي با اياالت متحده و فرانـسه و سيـستم            ميزبان در ساختن پل   

 .اند اند، موفق عمل نموده هايي كه مورد حمايت مالي جوامع مبدا و ساير جوامع بوده بيمارستان
، شايان توجه است كه اطالعات در هر دو سـو بيـن جامعـه                »معكوس«براي فهم قدرت نرم  

ها   اين دانشگاه .  ها در جريان است نه فقط از جامعه مبدا     مبدا و جامعه ميزبان از طريق اين دانشگاه
اند و به ميزان قابـل توجهـي محققـان و             در بيروت و قاهره بر حسن شهرت آكادميك خود افزوده

كتابنامه كادر آموزشي دانشگاه امريكايـي      .  اند دانشجوياني از جوامع مبدا و ساير جوامع جذب كرده
دار فعلـي ايـن       طـور نـشريات ادامـه       ، هميـن )1951 (و دانشگاه سن خوزه بيروت )  1967 (بيروت 
دهند كه اين مؤسسات مقادير بسياري از اطالعات را دربـاره جامعـه ميزبـان              ها، نشان مي دانشگاه
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هاي سـبك امريكـايي و فرانـسوي          كنند؛ اطالعاتي كه توسط دانشگاه   براي دنياي خارج تامين مي
هـا از     ايـن دانـشگاه   .  شـوند   هاي غربي تصديق و منتشر مـي        تهيه و تنظيم شده و به وساطت زبان

التحـصيالن خـود در       هاي فـارغ    طريق هيات امناي خود، همچنين حاميان مالي متعدد و سازمان      
هاي برجسته و بادوامي ميان جوامـع مبـدا و ميزبـان و در مجمـوع               ها و شبكه بيروت و قاهره، پل

ها افراد    شدت رقابتي جلب و جذب دانشجو، اين دانشگاه     در بازار به.  اند كشورهاي خاورميانه ساخته
هـاي ايـاالت متحـده و         ها از هيـات امنـا، دولـت        اين دانشگاه.  اند بسيار ثروتمندي را گردهم آورده

فرانسه و اخيرا از جوامع خليج فارس، مقادير هنگفـتي پـول بـراي تحقيـق، تحـصيالت عـالي و                      
اند؛ منابعي مالي كه لزوما سفارشاتي خـاص را نـيز در              آوري كرده  بهداشت در جوامع ميزبان جمع

اي در راسـتاي اهـداف و         دهي گـسترده    توانند جهت   جريان تحقيقات دانشگاهي متوقع بوده و مي  
.ها ايجاد نمايند هاي گوناگون اين دانشگاه منافع شخصي و گروهي خود در محتوا و روند فعاليت
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